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 اإلعفاء من تعليمات الفصل

 

 أعزائي اآلباء واألوصياء القانونيين،

تنقسم جميع الفصول إلى مجموعتين  مايو. 25اعتبارا من  9إلى  5من التدريس في الفصول الدراسية للصفوف  an der EGGEستستأنف مدرسة 
 وتلتحق بالمدرسة كل أسبوع (األسبوع أ واألسبوع ب).

 تتلقى المجموعات عادة ساعتين من التدريس في اليوم الدراسي.

 .يلتزم جميع التالميذ بالمشاركة في الفصول الدراسية ما لم يكونوا ينتمون إلى فئة الخطر

 مصابا بأمراض سابقة أو ضعف جهاز المناعة. إعفاء طفلك من الدرس إذا كان لديه وصي قانوني أو شقيق أو شخص آخر يعيش في األسرة يمكن

 ، فإن األشخاص التاليين معرضون بشكل خاص للخطر: RKIوفقًا لـ

  سنة 60كبار السن فوق 

  واألوعية الدموية والسكري و أمراض الجهاز التنفسي األشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة مثل أمراض القلب
 والكبد والكلى والسرطان

  األشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي (على سبيل المثال بسبب مرض يرتبط بنقص المناعة أو بسبب تناول
 الدواء قمع جهاز المناعة ، على سبيل المثال كورتيزون)

المدرسة أو أحد األقارب أو أفراد األسرة اآلخرين ينتمون إلى مجموعة المخاطر ، نود أن نطلب منك ملء في حال كنت حضرتك أو طفلك في سن 
ب مسبق عبر الطلب التالي لإلعفاء من حضور تعليمات الفصل الدراسي. يرجى إرسال الطلب المكتمل إلى أمانتنا السكريتاريا أو تسليمه هناك (بعد ترتي

 لى طلبك ، سيتصل بك قائد الصف. يرجى مالحظة أن جميع الطالب المعفيين ملزمون بالمشاركة في عرضنا عبر اإلنترنت.الهاتف). بمجرد الموافقة ع

 

 تفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 إدارتك العليا

  

 



 طلب إعفاء من حضور دروس الفصل

 

 ……………………………………………………………….االسم األول للطفل: 

 ……………………………………………………………….اسم الطفل األخير: 

 ……………………………………………………………….الفئة / الملف الشخصي: 

 

 نطبق هنا ما ورد أعاله إعفاء الطفل من حضور الفصول الدراسية لواحد أو أكثر من األسباب التالية:

 

 يعاني طفلنا من مرض موجود مسبقًا أو ضعف في جهاز المناعة.• 

 رض سابق أو ضعف جهاز المناعة.أفراد األسرة اآلخرون لديهم م• 

 أسباب مختلفة:•

…………………………………………………………………………………………………… 

...………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 للمدارس الثانوية عبر اإلنترنت. EGGEإنني أدرك أن طفلي يجب أن يشارك في عرض 

 

  _______________                    _______________ 

 المكان والتاريخ                             توقيع ولي األمر


